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AFGANG 2014
Sydfløjen, Mezzaninen samt Øvre og Nedre foyer
24. maj – 17. august 2014
Pressevisning: 23. maj kl. 11.00
Fernisering: 23. maj kl. 19.00 – 22.00
Kunsthal Charlottenborg og Kunstakademiets Billedkunstskoler er stolte af at kunne lægge
sale til AFGANG 2014. AFGANG 2014 præsenterer 35 kunstnere fra Det Kongelige Danske
Kunstakademis Billedkunstskoler, hvis arbejder spænder over en bred vifte af udtryk og medier,
klassiske såvel som nye.
En afgangsudstilling kan ses som en præsentation af de nyeste talenter inden for billedkunstens
verden, men skal i lige så høj grad betragtes som et tilbageblik på det udviklings- og uddannelsesmæssige forløb, der går forud for afslutningen. AFGANG er i høj grad en refleksion over et
studieforløb, hvor det sjældent har været det færdige kunstneriske produkt, der har været målet. Nogle
bruger udgangen fra Akademiet til at gå tilbage og reflektere over deres grundlæggende kunstneriske
udgangspunkt. Andre prøver at identificere hvilken kunstnerisk metode, de har udviklet gennem årene,
og hvordan den kan bruges erkendelsesmæssigt i mange andre sammenhænge end blot den værkproducerende. For mange vil idéen om en “kunstnerisk praksis” først for alvor kunne tage form efter Akademiet.
Konstitueret rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler, Lars Bent Pedersen, udtaler: ”Jeg ved allerede nu, at når jeg går gennem Kunsthal Charlottenborg sale til årets Afgangsudstilling, så vil jeg komme
til at tænke på afdøde professor Albert Mertz’ ord om, at ny kunst skal bedømmes og opleves på baggrund af det, det er, nemlig nyt. Kan en ny årgang af dimitterende kunstnere efter seks års studie gøre
andet end netop at vise os den nyeste kunst? Jeg tror det ikke, og det er muligheden for at møde den
nyeste kunst, der gør AFGANG til årets oplevelse for mig. Uanset om jeg ser AFGANG som midlertidig rektor, studieleder, kunstner eller almindelig besøgende.”
Om AFGANG 2014
De afgangsstuderende fordeler sig over Kunstakademiets syv professorskoler: Malerskolen / professor
Anette Abrahamsson, Billedhuggerskolen Charlottenborg / professor Martin Erik Andersen, Grafisk
Skole / professor Thomas Locher, Skolen for Sprog, Rum og Skala / professor Katya Sander, Skolen
for Mediekunst / professor Angela Melitopoulos, Skolen for Mur og Rum / professor Nils Norman og
Skolen for Tidsbaserede Medier / professor Gerard Byrne.
De 35 afgangsstuderende er: Ahmad Siyar Qasimi, Amitai Romm, Ana Pavlovic, Anders Bøge Henriksen med flere, Annarosa Krøyer Holm, Anne Mette Schultz, Arendse Krabbe, Benny Henningsen, Birk
Bjørlo, Carolina Wiehe Welroos, claus haxholm, Damir Avdagic, Emile Sadria, Emilie Kjær, Gisa Pantel,
Jon Erik Nyholm, Jonas Frederiksen, Kari Storø, Maja Moesgaard, Malwina Magacz, Markus von Platen,
Martin Enggaard Pedersen, Matilde Duus, Morten B. Masri, Morten Modin, Pia Eikaas, Samina Bazai, Sarah Rathje, Selini Halvadaki, Sif Itona Westerberg, Sofie Hertz, Sylvester Hegner, Thea von der
Masse, Vigga Vangsgaard

Katalog
I forbindelse med AFGANG 2014 udgives et katalog med bidrag fra alle årets afgængere. Kataloget er
redigeret årgangen selv og er designet af Pulsk Ravn.
Kataloget kan købes i Kunsthal Charlottenborgs boghandel Motto. Pris: 50 kr.
Performanceprogram i tilknytning til AFGANG 2014:
Fernisering 23. maj 2014:
19.00: Performance ved claus haxholm
19.37 - 19.42: Performance ved Jonas Frederiksen
20.00: Taler
20.30: Performance ved Arendse Krabbe i samarbejde med Lav
I løbet af udstillingsperioden vil der løbende være performances – se hjemmesiden for detaljer.
Invitation til pressevisning
Charlottenborg inviterer til pressevisning fredag den 23. maj kl. 11.00, hvor flere af kunstnerne vil være
til stede samt kunsthalsdirektør Jacob Fabricius, udstillingskoordinator Jacob Lillemose og konstitueret
rektor Lars Bent Pedersen.
Presse
For pressehenvendelser kontakt venligst Jacob Lillemose: 33744625 lillemose@gmail.com, Jacob
Fabricius: 33744630 / jf@kunsthalcharlottenborg.dk eller Anne Mikél Jensen: 33744631 / annemj@
kunsthalcharlottenborg.dk
Pressebilleder kan downloades fra hjemmesiden www.kunsthalcharlottenborg.dk fra den 22. maj.
Åbningstider og priser
Tirsdag til søndag 11 - 17, onsdag fra 11 - 20
Voksne 60 kr. / Studerende 40 kr. / Pensionister 40 kr. / Grupper 40 kr.
Onsdag gratis entre 17 - 20
Besøgsadresse
Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K
Information: + 45 33 36 90 50
www.kunsthalcharlottenborg.dk

